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REDACTIE: 

Nu deze uitgave gemaakt 

wordt zitten we vlak voor 

het FC Lisse weekend. Er is 

hoop gebeurd weer binnen 

en buiten de club. Jullie 

zullen lezen dat prins Rob 

en zijn prinses Monique hier 

een prachtig verslag van 

hebben gemaakt. 

Iedereen veel leesplezier… 

 

BESTUUR; 

Ons bestuur is nu even 

druk.  Maar wil wel 

iedereen bedanken voor zijn 

en of haar inzet het 

afgelopen FC Lisse 

weekend. We hebben het 

met z’n alleen weer geflikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINSENPAAR:  

Lieve Carnavalsvrienden,  

Nog 30 dagen tot carnaval. 

Hoe dichter we bij 24 

februari komen, des te 

spannender het wordt. Als 

alle feesten, waar we zijn 

geweest, een voorbode zijn 

op wat er de komende 

weken nog gaat komen 

wordt het een mooi jaar 

voor ons allemaal.  

In 2017 begonnen we het 

jaar bij onze bevriende 

buren van de Saksen. Op 

zaterdag 07 januari 2017 

hadden ze een gezellige 

apre ski avond. Het was 

geen officieel feest dus 

hadden we met de raad van 

11 afgesproken om als 

sneeuwpoppen verkleed te 

gaan. Lachen was dat, 

ongeveer 15 van die 

sneeuwpoppen in ons huis 

aan de koffie.   Tijdens dit 

feest, met DJ M@rt (van de 

Sassemse  raad van 11) 

hebben Monique en ik ook 

kennis gemaakt met Prins 

Johannes en Prinses Karin 

met hun Adjudant Theo en 

Page Anja. Wat een gezellig 

stel. Ook CV Hillegom, CV 

Noortukkers met Prins 

Radium en prinses Luna en 

CV de Plasduikers met Prins 

Abraham de 50ste en 

prinses Jubilea waren op 

deze avond aanwezig. 

Allemaal prinsenparen waar 

de verenigingen een gezellig 

jaar mee gaan beleven. Het 

is voor alle vereniging een 

goede beslissing geweest 

om te gaan samenwerken 

met deze verenigingen.  

Zondag 8  januari was het 

tijd om al onze leden te 

ontvangen tijdens onze 

jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

in de kantine van FC Lisse. 

Samen met  Jeugdprins 

Martijn,  Jeugdprinses 

Nadine en onze adjudanten 

Daan en Owen hebben we 

iedereen geprobeerd 

persoonlijk het beste voor 

2017 te wensen. Voor de 

jeugd was er in de sporthal 

een mooi luchtkussen om 

lekker met elkaar te spelen 

en te chillen.  

 

Op zaterdag 14 januari was 

de avond dat wij op bezoek 

zijn geweest bij CV de 

Damzwabbers met Prinses 

Opperfob en Page Robin. 

Ook dit was weer een zeer 

geslaagd feest in een 

schitterende locatie. 

Gelukkig was er door het 

bestuur een bus geregeld 

om ons te brengen en op te 

halen zodat we allemaal een 

klein borreltje konden 

drinken. Iedereen kent deze 

vereniging vooral van hun 

manier van polonaise lopen. 

Dicht op elkaar en razend  



    ’T GAAPERTJE 
FEBRUARI 2017 

2 
 

 

snel. Ook wij hebben dit 

geprobeerd, maar dit vergt 

veel conditie en 

samenwerking. Beide 

eigenschappen die wij als 

vereniging wel hebben maar 

niet in de polonaise. De tijd 

gaat snel als het gezellig is, 

dus om 01.00 uur vertrok de 

bus weer richting Lisse. 

Maar niet voordat iedereen 

zijn prijzen had opgehaald 

van de loterij. Richard was 

groot verdiener deze avond 

met schitterende prijzen! 

Een kappersbon en bon 

voor de slager beide in te 

leveren in Leidschendam! 

Dus als er iemand is die 

Richard wil brengen, krijg je 

misschien wel een plakje 

worst van de slager. O ja 

Jerry nog bedankt voor de 

nachtelijke snack die tot op 

de dag van vandaag nog 

steeds niet is te definiëren! 

 

Zondag weer vroeg op, 

maar zoals mijn moeder 

altijd zegt s ’avonds een 

vent s ’morgens een vent. 

En dat klopt. Samen met 

Prinses Monique, adjudant 

Daan en onze hof fotograaf 

Danny om 10.00 uur aan de 

koffie met cake in de Schelft 

tijdens het prinsen café 

voor het dansmarieke 

festival. De koffie was 

gelukkig goed. Wij hebben 

het tijdens het café echt 

naar onze zin gehad. Samen 

met jeugdprins Martijn en 

jeugdprinses Nadine leuk 

gesproken met collega 

prinsenparen. 

 

 Altijd leuk om te horen hoe 

zij het carnaval tot nu toe 

beleven. En we hebben er 

een mooi foto aan 

overgehouden. Alle 

prinsenparen bij elkaar op 

de foto is een mooie 

herinnering. En het 

belangrijkste van deze dag 

was natuurlijk de optredens 

van alle dansmariekes, maar 

ook niet onbelangrijk om te 

zien hoe onze eigen Lotte 

het deed. We blijven 

natuurlijk ook de papa en 

mama van dansmarieke 

Lotte. Alle meiden deden 

het fantastisch deze 

middag. We hadden de 

showdans van beide 

groepen nog niet gezien. 

Lotte heeft thuis ook nooit 

iets voorgedaan ook al 

vroegen wij het haar heel 

lief. Na afloop van alle 

dansen waren wij trots dat 

wij zulke goede 

dansmariekes hebben bij de 

verenging. Wij hopen dat 

we nog veel van jullie 

dansen mogen genieten. 

Trainsters Gemma en Nicki 

bedankt voor het helpen 

met oefenen van zulke 

mooie dansen. Aan het 

einde van de middag kregen 

wij van beide groepen de 

oorkondes en de 

beoordeling was niet mis. 

De jury was lovend over alle 

dansen van deze middag. 

Meiden nogmaals bedankt.  

 

Zaterdag 21 januari met de 

bus naar de Plasduikers in 

Langeraar. Deze 

uitwedstrijd gingen we 

samen met CV de Saksen in 

een bus. Op deze manier 

krijgen we samen een bus 

vol en dat is voor beide 

verenigingen goed. Dit 

versterkt ook de band 

tussen beide verenigingen.  

 

Ook op dit feest waren weer 

verenigingen waar we al 

eerder geweest waren of 

mee samenwerken. CV de 

Plasduikers, CV de 

Noortukkers en CV 

Hillegom. Ook waren 

aanwezig de  
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Weespermoppen uit Weesp 

en de Pretpeurders uit 

Kudelstaart. Stuk voor stuk 

gezellige mensen om mee 

te praten en te feesten. En 

wat is er voor ons mooier 

om met veel mensen van je 

eigen mooie vereniging op 

stap te zijn om te dansen en 

te proosten op carnavalse 

wijzen. 

Komende week gaan we ons 

voorbereiden op een mooi 

weekend feesten in eigen 

dorp. Wat zal dat ook weer 

een schitterende beleving 

worden om samen met mijn 

Prinses Monique, Adjudant 

Daan, Jeugdprins Martijn, 

Jeugdprinses Nadine en 

Jeugd‐adjudant Owen te 

vieren. Wat hebben we een 

zin in het prinsenbal 3.0, 

maar ook in het KidzFestijn. 

Deze middag staat echt in 

het teken van onze jeugd. Ik 

hoop dat Jeugdprins Martijn 

en Jeugdprinses Nadine 

gaan genieten van deze 

leuke middag. Wij zijn erbij 

om het met jullie te 

beleven, want wij vieren 

carnaval voor groot en klein.  

3X alaaf en tot de volgende 

keer.  

Prins Rob de 3e van de 

Gaapstokken.  

DATA’S OM NIET TE 

VERGETEN; 

18 februari carnaval in de 

Engel. We beginnen in de 

middag voor de kids bij 

speeltuin de kindervreugd. 

Daarna gaan we naar de 

Engelenkerk waar een 

carnavalsmis zal plaats 

vinden (19.00 uur).        

Om 21.00 uur is er groot 

feest in restaurant de Engel 

in het cafégedeelte. Het 

Thema voor deze avond is 

DUITS. Gratis entree. 

24 februari t/m 28 februari 

is het echt carnaval 

programma en tijden zie 

pers, sociaal media en de 

website  

12 maart inloopmiddag in 

het café 15.00 uur, Hier ligt 

ook het n nieuwe gaapertje 

weer klaar en vanaf 12 

maart te lezen op de 

website. 

TIJDEN EN INFO TE VINDEN 

OP ONZE WEBSITE; 

www.gaapstokken.nl  

Ook foto’s van alle 

activiteiten en 

evenementen zijn hier te 

vinden. 

DE PEN; 

Geen Kopie ontvangen dus 

we geven hem door aan: 

BAS SCHALK… 

Succes. 

INLEVEREN COPY: 

Vanwege de carnaval graag 

voor 2 maart insturen naar 

secretariaat@gaapstokken.

nl  


